
 

 

 جامعة مدينة السادات
 ات والبحوث البيئيةمعهد الدراس

 قسم التنمية المتواصلة للبيئة
 

 
 الصحراوية المناطق فى وإقتصادياتها التربة أبحاث

التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها  :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
 الماجستير /

 اختيارىالمقرر إجباري/ اختياري: 
 التنمية المتواصلة للبيئة و ادارة مشروعاتها : القسم الذي يقدم البرنامج

 التنمية المتواصلة للبيئة و ادارة مشروعاتها : : م الذي يقدم المقررالقس
 دكتوراه : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
 DPO09  الكود:    الصحراوية المناطق فى وإقتصادياتها التربة أبحاث العنوان:   

 1ة المحاضر          2الساعات المعتمدة:
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية 
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي

 التعرف على كيفية استخدام االراضى, و المياة فى الزراعة.   -1
 أكتساب الطالب المفاهيم الخاصة بانواع االراضى و المياه المستخدمة فى الزراعة. -2
 .وكيفية عالجها. يميائية والطبيعية والحيويةعيوب األراضي الكالتعرف علي  -3
 نظم الري في األراضي حديثة االستصالح.معرفة  -4

 
 

 :النتائج التعليمية المستهدفة -5
 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند
يع�����رف النظري�����ات البيئي�����ة  -1.1.2 :والفهم ةالمعرف -2-1

 المحلية والدولية المتعلقة بمجال تنمية
 البيئة. 

معرف�����ة اس�����س أن�����واع  2/1/1/1
 .عيوب األراضي

معرف���ة الط���رق المثل���ى  2/1/1/2
 .لمعالجة كل عيب

يص�����ف أث�����ار الممارس�����ات  -3.1.2
البيئية المختلفة وإنعكاسها عل�ى تنمي�ة 

 الموارد.

المعرفة عن كاف�ة أن�واع  2/1/3/1
المحاصيل المناس�بة للزراع�ة لك�ل 

 .نوع من أنواع األراضي
تعرف على التاثيرات ي 2/1/3/2

التى تحدثها العوامل البيئية علي 
 انتاجية األراضي.
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 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند
يس�����تنتج أدوات ومؤش�����رات  -4.1.2

 التنمية البيئية.
يتعرف عل�ي نظ�م ال�ري  2/1/4/1

 في األراضي حديثة االستصالح.
يدرك المعلومات  2/1/4/2

عن فسيولوجيا محاصيل الالزمة 
 األراضي الرملية.

يحلل المعلومات البيئية 1.2.2 هنية:المهارات الذ -2-2
المختلفة وتوظيفها فى حل المشكالت 

 ة بإسلوب علمى.يالبيئ

تحاليل يكتسب مهارة  2/2/1/1
خصائص التربة الطبيعية 

 والكيميائية.
  

المشكالت البيئية  يناقش -2.2.2
 المناسبة لها. الحلوليجاد إل

يستنتج اسباب انخفاض  2/2/2/1
أنسب الطرق وانتاجية األراضي 

 الصالحها.
المهارات المهنية  -2-3

 والعملية:
البيانات البيئية مع  يفسر  2/3/1

تقارير علمية  فيعرضها ترتيبها و
 مكتوبة.

ي����تقن الطال����ب تص����ميم  2/3/1/1
للوص����ول  األراض����ي نظ����م ادارة 

 العلي انتاجية.
يت�����درب عل�����ى أجه�����زة  2/3/1/2

 تقدير العناص�ر ف�ي الترب�ة والمي�اه
 .األثر البيئيوتقييم 

يحدد الطرق واألدوات  -2/3/4
التنمية  في األداءالمناسبة لتعظيم 

 المستدامة للبيئة وإدارة مشروعاتها 

 يكتس�������������ب مه�������������ارة 2/3/4/1
االستغالل األمثل للم�وارد المتاح�ة 

  للحصول علي أعلي انتاجية.
يح��دد أنس���ب ش���بكة ري  2/3/4/2

 وصرف.
المهارات العامة  -2-4

 نقل:والقابلة لل
يستخدم المصادر المختلفة   2/4/3

للمعلومات لوضع حلول ابتكاريه 
 لقضايا التنمية البيئية.

ينم��ى معارف��ه ومهارات��ه  2/4/3/1
ذاتي��ا لمواكب��ة التط��ورات العالمي��ة 
ف�������ى مج�������ال أبح�������اث الترب�������ة 

 واقتصاداتها.
 

 :المحتويات -6

 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع
ي واسباب انخفاض انتاجية األراضي تعريف استصالح االراض

 الضعيفة في مصر.
2 1 2 

 2 1 2 التقسيمات المختلفة لعيوب األرض
 2 1 2 استصالح األراضي ذات العيوب الطبيعية.
 2 1 2 استصالح األراضي ذات العيوب الكيميائية.
 2 1 2 استصالح األراضي ذات العيوب الحيوية.

 2 1 2 لملوحة والقلوية.استجابة المحاصيل الفسيولوجية ل
 2 1 2 فسيولوجيا محاصيل األراضي الرملية.

 2 1 2 امتحان منتصف الفصل الدراسي األول.
 2 1 2 نظم الري في األراضي حديثة االستصالح.

 2 1 2 نظم الصرف في األراضي الزراعية.
 2 1 2 انشاء شبكة ري وصرف في األراضي الملحية.

 2 1 2 شبكة ري وصرف في األراضي الملحية. أمثلة ومسائل على تصميم
 2 1 2 تصميم شبكة ري وصرف لزراعة األراضي الرملية.

 2 1 2 مراجعة عامة 
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 :المقرر موضوعات -7
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

تعريف استصالح االراضي واسباب انخفاض انتاجية األراضي الضعيفة  1
 في مصر.

 االول

 الثاني لفة لعيوب األرضالتقسيمات المخت 2
 الثالث استصالح األراضي ذات العيوب الطبيعية. 3
 الرابع استصالح األراضي ذات العيوب الكيميائية. 4
 الخامس استصالح األراضي ذات العيوب الحيوية. 5
 السادس استجابة المحاصيل الفسيولوجية للملوحة والقلوية. 6
 السابع ة.فسيولوجيا محاصيل األراضي الرملي 7
 الثامن امتحان منتصف الفصل الدراسي األول. 8
 التاسع نظم الري في األراضي حديثة االستصالح. 9
 العاشر نظم الصرف في األراضي الزراعية. 10
 الحادى عشر انشاء شبكة ري وصرف في األراضي الملحية. 11
 الثانى عشر أمثلة ومسائل على تصميم شبكة ري وصرف في األراضي الملحية. 12
 الثالث عشر تصميم شبكة ري وصرف لزراعة األراضي الرملية. 13
 الرابع عشر مراجعة عامة  14

 
 
 
1- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

 
1.1.2 
3.1.2 
4.1.2 

 

 
1.2.2 
2.2.2 
4.2.2 

 

 
2.1.3.2 

2-3-1-4 
 

 
 2-3-2-6-1 
2-3-2-7-1 
 

 
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مخرجات التعلم موضوعات المقرر

X X X    X   X 1-  أس�اليب تحلي�ل التكلف�ة والعائ�ديتعرف عل�ي 
 .ها بالمشروعات المختلفةوعالقت

المعرفة 
 والفهم

 X X   X   X  2-   المعلوم��ات الت��ي يق��وم عل��ي أساس��ها ي��درك
 .تحليل التكلفة والعائد

 X   X   X   3-  يدرك دور أساليب تحليل التكلفة والعائد في
 .تعظيم العائد وتحسين األداء البيئي
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   X   X   X 1- لدراس��ات  يكتس��ب الطال��ب الخب��رة الالزم��ة
 .تقييم األثر البيئي للمشروعات

المهارات 
 الذهنية

  X    X  X  2-   يحدد التكاليف والعوائد البيئية ويوظفها في
 .إتخاذ القرار

   X X   X   3-  إعداد دراسات تقي�يم األث�ر البيئ�ي (الج�دوي
 البيئية).

 X         1-  مهارات ال .أساليب تحليل التكلفة والعائديتعرف علي
المهنية 
 والعملية

  X  X   X   2-   المعلوم��ات الت��ي يق��وم عل��ي أساس��ها ي��درك
 .تحليل التكلفة والعائد

X      X   X 3-  يدرك دور أساليب تحليل التكلفة والعائد في
 .تعظيم العائد وتحسين األداء البيئي

   X   X   X 1-  يستخدم قواعد البيانات ف�ي إع�داد  دراس�ات
 م األثر البيئيتقيي

المهارات 
العامة 

والقابلة 
 للنقل

   X X   X     2-  ي��تمكن م��ن المه��ارات ال��الزم توافره��ا ف��ي
 أعضاء فريق إعداد دراسة تقييم األثر البيئي.

 
 

2- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

نواتج التعلم 
المستهدفة 

 للمقرر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

المعرفة 
 -1 والفهم

X X X    X   X 

 2-  X X   X   X  
 3-  X   X   X   

المهارات 
 -1 الذهنية

   X   X   X 

 2-   X    X  X  
 3-    X X   X   

المهارات 
المهنية 
 والعملية

1- 
 X         

 2-   X  X   X   
المهارات 
العامة 
والقابلة 

 للنقل
1- 

X      X   X 

 2-    X   X   X 
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 التعليم والتعلم: طرق  -3

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم
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دان
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ة 
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 ح
سة

درا
 

بدا
ة ا
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ع

 

بة
جر

ت
 

      x x       x 2/1/1 المعرفه و الفهم

2/1/2 x  x      x      
2/1/3 x x    x         

   x x   x x      x 2/2/1 المهارات الذهنيه

2/2/5 x  x  x       x   

2/2/6 x x  x  x   x      

   x  x  x       x   2/3/1/1 المهارات المهنية

2/3/1/2   x x    x       x  

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/4/1/2 x x      x       

2/4/2/5    
 

x x x     x    x   

 
 
 :نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق  -4

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
سنة 

 ال
مال

أع
 

 فه و الفهمالمعر
2/1/1 x x  x 

2/1/2 x x   

2/1/3 x x   

  x  x 2/2/1 المهارات الذهنيه

 2/2/5 x  x  

 2/2/6 x x   

 المهارات المهنية
2/3/1/1   x x x x 

2/3/1/2   x x   

  x   2/4/1/2 المنقولةالمهارات العامة و

 2/4/2/5    
    x 

 
 

 ن النسبي لكل تقييمالوزوالجدول الزمنى للتقيم  -10
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 األسبوع النسبة طرق التقيم
 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 الخامس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 10  التقيم العملي لنصف الفصل الدراسى
 الخامس عشر 15 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

تقييم المشاريع والتقارير والعروض 
 أسبوعى 5 ناقشات والواجباتوالم

  %100 األجمالى
 

 قائمة المراجع -11
 :مذكرات المقرر -11-1

 مذكرات المحاضرات -
 الكتب الضرورية (الكتب الدراسية المقررة)  -11-2

 اليوجد
 1998عبد  المنعم  بلبع  -سميد االســــمدة  والت

Nutrient USE in Crop Production 1998 
 
Reference methods of plant analysis by Yash P. kalra 1998 

 
1-  Karanth, K. R. 1987: Groundwater assessment: development and 
management 
2- Freeze and Cherry. 1979. Groundwater. prentice-Hall, Englewood 
Cliffs,New Jersey, U.S.A. 

 
 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم -12
 اضراتقاعة مح
 السبورة
 معمل 

  Data Showالـ 
 

 منذر محمد محمد عصفورد/  منسق المقرر:
 محدث المقرر :د.حازم حجازى محمد

 نادية حامد البتانونى د/     رئيس القسم
 

 التاريخ:  //   


	(أ) البيانات الأساسية
	(ب) البيانات المهنية

